
Medlemsmøde 
2021

Lørdag, d. 18. september 2021

Kl. 9.00-10.45



Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de 
gennemførte aktiviteter

4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusivt budget for det 
kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Eventuelt
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Bestyrelsen startede med at skabe et 
fælles fundament for sit arbejde

• De nye bestyrelsesmedlemmer – herunder formanden - skulle 
lære klubben at kende – historien såvel som fremtidsplanerne

• Lære hinanden at kende - ”hvorfor vi har sagt ja til at sidde i 
bestyrelsen?”

• Svar: Fordi vi gerne vil gøre en positiv forskel for klubben og 
medlemmerne

• Fastlæggelse af bestyrelsens strategi med afsæt i klubbens 
formålserklæring (vedtægterne §2) og mission, vision og leve 
værdigrundlaget (ikke del af vedtægter)



Vedtægternes §2

• Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse 
af tennis spillet og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset 
alder og færdigheder samt styrke sammenholdet blandt 
medlemmerne.

• Hvor vi læser indenad: ”tennis og padel” :-)



JTK’s mission

• At fremme udbredelsen og kendskabet til Tennis- og Padelsporten i 
lokalområdet.

• At bygge bro over generationer gennem sportslig og socialt samvær.

• Gennem motion, samvær & psykisk velvære at fremme/styrke den 
almene sundhed - ung som ældre.



JTK’s vision

• At være blandt de mest synlige og attraktive sportsklubber i Roskilde 
Kommune.

• At være en helårsklub med faciliteter til udøvelse af tennis sommer som vinter.

• At være gode til at skabe, udvikle og fastholde motiverede tennisspillere i alle 
aldre og niveauer (skabe muligheder og aktiviteter for alle).

• Socialt - at have et godt sammenhold og være gode til at integrere nye 
medlemmer.

• Organisatorisk - at være en klub med mange ledere og hjælpere der hver yder 
lidt.

• Sportsligt - at være repræsenteret i flest mulige DTF klasser.

• Sportsligt - at være kendt for gode holdninger, sportslige initiativer og gode 
faciliteter.



JTK’s værdigrundlag

Alle medlemmer af JTK forventes:

• at have en naturlig respekt for hinanden og klubbens faciliteter.

• at have og udvise en positiv klubånd/samhørighed.

• at udvise imødekommenhed overfor såvel andre medlemmer som 
klubbens gæster.

• at være en aktiv og engageret del af klubbens fællesskab.

• at udvise sportslig & fair adfærd både på og udenfor banen.



Vedtægternes §2 afspejler også 
mission, vision og værdier
• Klubbens målsætning indeholder følgende elementer:

• at skabe faciliteter til udøvelse af tennissporten såvel sommer som vinter.

• at opretholde et aktivitetsniveau for motionister (både unge og gamle) i klubben til gavn 
for sundheden gennem motion og psykisk velvære.

• at deltage i konkurrencer på alle niveauer for derigennem at

• fremme interessen for tennis

• fremme det sociale samvær og kammeratskab mellem deltagerne

• virke udviklende på deltagerne

• at støtte eliten i den udstrækning, det fremmer opfyldelsen af klubbens formål, specielt 
med hensyn til at

• fremme interessen for tennis

• fremme mulighederne for dygtiggørelse af bredden gennem uddannelse af trænere

• fremme mulighederne for fremskaffelse af faciliteter

• at oparbejde og fastholde en positiv klubånd, der fremmer medlemmernes interesse for 
deltagelse i det frivillige arbejde.



JTK først og fremmest en breddeklub

• Vi ønsker at tiltrække medlemmer, som gerne vil lære at spille 
tennis og/eller padel eller blive bedre til at spille tennis/padel. 
Nye som erfarne spillere. Mindre dygtige som dygtige spillere.

• Når et medlem har et ønske om at spille på et højere plan end 
JTK tilbyder, så hjælper vi medlemmet videre til en klub, som 
kan opfylde deres ambitioner, men favner dem gerne fortsat 
som medlem og spiller, indenfor de rammer JTK kan tilbyde



Strategien i alt sin enkelhed…

IndadtilUdadtil

Styrkelse af klubben

&



Tiltræk

Kom-i-
gang

Fasthold

Sig pænt 
farvel

Den overordnede strategi implementeres 
ved at tage afsæt i et medlems livscyklus

1. 

Alle er velkomne. 

Kig ind! 

Synliggørelse relevante 

steder samt et godt 

førstehåndsindtryk. 

2. 

Enkelhed i vores 

produkter

Tydelige ”Kom-i-

gang”-tilbud/-forløb.

4.

”Pænt farvel” fra 

klubben ved 

udmeldelse.

3.

Aktivér medlemmerne!

Vi sikrer, at de er 

bekendt med klubbens 

tilbud. 

Målret 

undervisningstyper, 

konkurrencedeltagelse 

og sociale 

arrangementer efter 

målgrupperne.
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Udadtil

IndadtilIndadtil

Indadtil



Bestyrelsens ambition for 2021 og 
status
• At vi får en mere åben og synlig klub mod Planetvej

• Faciliteterne fremstår "friske" og ordentlige (læs: der er ryddeligt, og tingene har 
fået faste pladser :-)

• Dialog med skoler omkring muligheden for at bruge tennis i skoleregi

• Et godt træningstilbud, der dækker vores målgrupper og både padel og tennis (jf. 
strategien)

• Synliggørelse af aktiviteter og klubben lokalt frem mod standerhejsning

• God og jævnlig kommunikation og aktivitet i klubben - både socialt og sportsligt.

• Forbedret hjemmeside så strukturen i endnu højere grad er målrettet padel/tennis, 
junior/senior/familie og erfaren/uerfaren 

• Forbedret velkomstflow til nye medlemmer og ved brug af webshop (=kom-i-gang)



Anlægget er blevet opgraderet og 
vedligeholdt
• Fældet hæk og træ mod Planetvej. Trækronerne foran indgangen er 

beskåret

• Nyt skilt mod vejen

• Nyt låsesystem implementeret

• Affaldsspande, pointkugler og skrabere/slæbemåtter udskiftet

• Frostskade på VVS og nedløbsrør udbedret

• Hegn og dør mod Planetvej er repareret (bane 4 og 5)

• Nye net til padelbanerne indkøbt

• Banelys på padel justeres for at mindske lysforurening (uge 39)

• Det store skur får ny dør og nye facader på tre sider (nov./dec.)



Sociale aktiviteter

• Hygge, mad og drikke ved forårsklargøring, standerhejsning, 
sommerturnering og klubmesterskab

• Servering af grillpølser og pulled pork
• Madpandekagevogn og fadøl til finalerne i klubmesterskab

• Der har været torsdagsmix med både padel og tennis fra maj til 
september. Medlemmer på alle niveauer er velkomne. Vi prøver at 
mixe spillet, så alle spillere får gode oplevelser. Der har deltaget 
både gamle og nye medlemmer. Vi har været ca. 12 spillere hver 
torsdag.

• Der har været afviklet 5 ”Spil og grill”-arrangementer med både 
padel og tennis i løbet af sommeren. Det er fredag aften fra kl. 18 og 
konceptet er, at vi spiller ca. 2 timer og bagefter griller vi medbragt 
kød og pølser.  Vi har ikke været så mange - der er plads til flere :-)



JTK har 448 medlemmer per 17.9.21

Kontingenttype Antal Fordeling

Familiekontingent 25 6%

Familiemedlem 67 15%

Junior (6-17 år) (ex. træning) 60 13%

Passiv medlem - værdsat støtte 3 1%

Samarbejde med Roskilde Tennis Klub 5 1%

Senior (25+ år) 221 49%

Ung-senior (18-24 år) 21 5%

Veteran (67+ år) 46 10%

Hovedtotal 448 100%

Hvad vil du spille mest? Antal Fordeling Andel m. angivelse

Ingen angivelse (gamle medlemmer) 241 54% -

Både tennis og padel 50 11% 24%

Både tennis og padel (pt. lukket for nye padelspillere) 15 3% 7%

Mest padel 77 17% 37%

Mest padel (pt. lukket for nye padelspillere) 12 3% 6%

Mest tennis 52 12% 25%

Sæt mig på venteliste til padel (=afslut profiloprettelse) 1 0% 0%

Hovedtotal 448 100% -

• Cirka 240 medlemmer for 

12 måneder siden

• 32 juniorer alene i 2021 –

indsatsen betaler sig.

• 46% har angivet 

spilleønske, hvoraf:

• 75% spiller padel

alene eller padel og 

tennis. 

• 25% spiller kun 

tennis

• (Soft) Lukket for nye 

padelmedlemmer i en 

periode henover 

sommeren. Åbnet igen i 

august.

Alder Antal Fordeling

5-17 år 84 19%

18-24 år 40 9%

25-66 år 276 62%

67+ år 48 11%

Hovedtotal 448 100%



Tennis – junior og træning

• Ved bestyrelsesmedlem Jette Bekker



Padel

• Ved bestyrelsesmedlem Maibrit Glenert



Golden Age: JTK’s grå guld

• Aldersgrænse: 55+

• Spiller hver onsdag kl. 10-12

• Dagen begynder med samlet morgenbord 
kl. 9:30, hvorefter de fremmødte deles op, 
lidt efter styrke, og spiller et par timers 
tennis under hyggelige og afslappede 
forhold, hvor det sociale klart er i højsædet.

• Har du lyst til at deltage, så har vi altid plads 
til flere.

• Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til Bela Foris på tlf. 2614 9115

Holder sæsonafslutning 

onsdag d. 22.9. 

kl. 8.30-14.00

25-30 tilmeldte!

Derfor begrænset adgang 

til borde og klubhus i 

perioden



Tak for opbakningen til vores arrangementer –
sociale såvel som træningshold

Indgangen er åbnet op

Sommerturnering. Unge og ældre spiller sammen 

Kamp til stregen Padelkampe til sommerturnering Børn og unge til Tennissportens dag d. 8.5.21

Grill og hygge til standerhejsning

Mange tilskuere til sommerturneringen

Juniortræning

Forårsklargøring

Stor aktivitet til forårsklargøring

Forårsklargøring
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Budget 2021 v. kassereren



Bestyrelsen har lavet en helhedsplan for 
den videre udvikling af vores faciliteter

2

3

4

De fire hovedelementer er:

1. De nye padelbaner

2. Et multifunktionelt område

3. Et socialt område

4. Belysning på gangstier

1. Gule = Eksisterende 

gangstier

2. Blå = Mulige fremtidige 

gangstier

1



Bestyrelsens fokusområder i 2021-22

• Nye padelbaner

• Evaluering af vores tiltag og aktiviteter 
• Hvad skal fortsætte? 
• Hvad skal justeres? 
• Hvad fungerede ikke som ønsket?

• Medlemsundersøgelse: Hvad mener I? 

• Videreudvikle vores indsatser indenfor:
• Træningstilbud - tennis og padel
• Samarbejde med skoler og ungdomsklubber
• Sociale arrangementer
• Kommunikation og synlighed

• Vedligeholdelsesplan for anlægget



Og vigtigst af alt: Vi skal lykkes med at 
mindske arbejdspresset på bestyrelsen

• Kopiér – kopiér – kopiér

• Engagere medlemmerne i gennemførelsen af nogle af vores 
aktiviteter og opgaver

• Det seneste år har trukket store veksler på hele bestyrelsen
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Kontingent uændret og indførelse af 
differentieret kontingent 

Kontingent frem til 31/3

Basiskontingent Reduceret kontingent

Dato for indmeldelse 1/4 - 31/7 1/8 - 30/11 1/12 - 31/1 1/2 - 31/3

Junior (til og med 17 år) 400,- 320,- 200,- 120,-

Ung-senior (18-24 år) 800,- 640,- 400,- 240,-

Senior (25-66 år) 1.200,- 960,- 600,- 360,-

Veteran (67+ år) 800,- 640,- 400,- 240,-

Familie 2.700,- 2.160,- 1.350,- 810,-

Passivt medlem 150,- 150,- 150,- 150,-

Én sæson løber fra 1/4 til 31/3 det efterfølgende år.

Kontingentet gælder til både padel- og tennisbanerne.

Bestyrelsen har i 2021 indført reduceret kontingent henover året for at gøre det attraktivt at melde sig 

ind hele året
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7. Valg af bestyrelse

Ikke på valg

• Jette Bekker

• Maibrit Glenert

• Katja Wigh-Karlsen

• Henrik Skov

• Morten Aagreen

På valg i år

• Erik Holgersen (Genopstiller ikke)

• Kenni S. Hansen (Genopstiller ikke)

• Bente Ravn Pedersen (Genopstiller)

• Tina Kentorp – suppleant (Genopstiller)

• Henrik G. Hansen – suppleant (Udtræder gerne)



Tak til Erik og Kenni!

En stor tak for mange års tro tjeneste i bestyrelsen 

– i flere omgange for jeres begge vedkommende!

I har bidraget til klubbens succes gennem tiderne 

på jeres respektive poster.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen 

med jer.

Bestyrelsen har sagt pænt farvel på seneste 

bestyrelsesmøde ☺
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8. Eventuelt

Ordet er frit
Der kan ikke stilles forslag til beslutning



Jyllinge Tennis & Padel

Klub

Planetvej 32

4040 Jyllinge

jtk.dk


